Організація системи виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік.
Комплекс заходів з організації дозвільно-масової роботи
Мета: організація дозвільно-масової роботи на засадах єдності форми та
змісту виховної роботи. Створення організаційно-масових умов щодо розвитку
компетентностей особистості.
Заходи:
1. Проведення опитування серед вихованців закладу щодо чіткого
визначення потреби вихованців закладу у змісті та формах дозвільно-масової
роботи (15.08.17 – 20.09.17).
2. Планування, підготовка та організація педагогічного колективу до
проведення дозвільно-масових заходів (протягом року).
3. Залучення батьків та громадськості до участі у проведенні масових
заходів (протягом року).
4. Анонсування та висвітлення підсумків проведення масових заходів на
офіційному сайті та в ЗМІ, відповідно до інформації наданої адміністрацією
закладу.
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Приміт
з/п
виконання
за виконання
ка
1 Дні відкритих дверей та
1 – 15
Федорова М.І.,
виїзні презентації закладу вересня 2018 р.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
2 Осінній вернісаж
Жовтень 2018 р.
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
3 Виставка робіт,
10-16 жовтня
Федорова М.І.,
присвячених Дню
2017 р.
Чорний П.Г.,
захисника України
керівники гуртків
4 «Новорічне диво»
Грудень 2018 р.
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
5 Тиждень науки і техніки
Січень 2018 р.
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
6 Виставка робіт до Дня
20 лютого
Чорний П.Г.
пам’яті Небесної сотні
2018 р.
7 Виставка робіт
Березень
Федорова М.І.,
присвячена видатним
2018 р.
Чорний П.Г.,
жінкам України
керівники гуртків
8 Виставка дитячих робіт
Квітень 2018 р.
Федорова М.І.,
«Великодній кошик»
Чорний П.Г.,
керівники гуртків
9 Підсумковий захід –
Травень –
Федорова М.І.,
творчий звіт роботи
червень 2018 р.
Чорний П.Г.,
закладу за рік «Діти –
працівники СЮТ
творці миру!»
10 Внутрішні та зовнішні
Протягом
Федорова М.І.,

конкурси, виставки,
змагання, виховні заходи

11 Екскурсії та майстеркласи для вихованців
дитячих таборів
відпочинку при ЗОШ

навчального
Чорний П.Г.,
року, згідно
керівники гуртків
планів роботи
структурних
підрозділів
закладу.
Червень 2018 р.
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники гуртків

Комплекс заходів з розвитку творчих здібностей вихованців
Мета: залучення дітей до науково-технічної творчості, можливість
проявити свої здібності, майстерність та знання отримані у творчих
об’єднаннях, орієнтація дітей на свідомий вибір майбутньої професії.
Завдання:
1. Інформування педагогічних працівників про проведення заходів різного
рівня.
2. Підготовча організаційна робота з керівниками гуртків для участі їх
вихованців у конкурсах та змаганнях усіх рівнів.
3. Популяризація досягнень творчо обдарованих, талановитих вихованців
закладу у ЗМІ.
Організація та допомога у проведенні заходів:
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Примі
з/п
виконання
за виконання
тка
1 Заходи «Ярмарок
07.09.2018 р.
Федорова М.І.,
талантів»
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ
2 Заходи, присвячені до Дня
16.09.2018 р.
Федорова М.І.,
міста Кропивницького
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ
3 Міжнародних виставокПротягом
Федорова М.І.,
конкурсів ІТСМ
навчального
Чорний П.Г.,
року
керівники гуртків,
працівники СЮТ
4 Виставка до Дня Великодня
квітень
Федорова М.І.,
2019 р.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ
7 Заходи до Дня Перемоги
8 – 9 травня
Федорова М.І.,
2019 р.
Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ
8 Проведення відбіркових
Протягом
Федорова М.І.,

турів та просування кращих
робіт для участі у
конкурсах:
- «Наша творчість – тобі
рідне місто»;
- «Наш пошук і творчість
тобі, Україно!»;
- «Знай і люби свій край»;
- «Космічні фантазії»;
- обласний конкурс «Юний
фотоаматор»;
- обласний конкурс ПТМ;
- обласні змагання з
авіамодельного,
судномодельного та
автомодельного спорту.
- виставки – конкурси ІТСМ

року

Чорний П.Г.,
керівники гуртків,
працівники СЮТ

Робота з батьками, громадськістю, навчальними закладами міста,
установами та організаціями.
Мета: організація співпраці з батьками і закладом у справі виховання на
основі єдиної педагогічної позиції. Впровадження у практику роботи дієвого
батьківського комітету, який сприяв би розвитку творчого потенціалу дітей та
юнацтва закладу. Допомога в організації системи заходів для популяризації
діяльності закладу, пошуку додаткових джерел фінансування (шефів, меценатів
та спонсорів).
Завдання:
- налагодження зв’язків з громадськими організаціями міста Кіровограда.
- налагодження зв’язків з колективами шкіл міста Кіровограда.
- висвітлення роботи закладу в засобах масової інформації.
- проведення рекламної діяльності.
- вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;
- включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний
процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин
педагогічного колективу і батьківської громадськості у створенні сприятливих
умов для ефективної роботи освітнього закладу;
- формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх
психолого-педагогічній самоосвіті.
№
Зміст роботи
з/п
1. Затвердження плану
роботи ради СЮТ на
2018/2019 н.р.

Термін
виконання
Серпень

Відповідальні
Сурмач В.,
голова ради
колективу

Контроль за
виконанням
протокол

Розробка та оформлення
рекламної продукції
(плакатів, оголошень,
буклетів)
Розробка та розміщення
оголошення про набір
дітей у гуртки (та іншої
рекламної інформації) на
офіційному сайті
Тиждень відкритих дверей

18 – 21.
08.2018 р.

Чорний П.Г.,
робоча група

До 25.08.
2018 р.

Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
Цись В.В.

11-15.09.
2018 р.

Презентації гуртків СЮТ у
загальноосвітніх школах
міста

Вересень
(згідно
графіку)

Проведення організаційних
та
підсумкових
батьківських зборів
7. Організація
роботи
батьківської ради закладу
8. Організація
роботи
батьківського лекторію з
актуальних
питань
навчання та виховання,
питань
організації
безпечного режиму роботи
та відпочинку дітей
9. Залучення
батьків
до
організації та проведення
масових заходів закладу
10. Розвиток
соціального
партнерства з навчальними
закладами
та
громадськістю міста
11. Модерація сайту СЮТ

Вересень
травень

Заст. директора
Наказ
з НВР,
Федорова М.І.,
керівники
гуртків
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники
гуртків,
працівники
СЮТ
Керівники
Протоколи
гуртків

2.

3.

4.

5.

6.

12. Налагодження
співробітництва
з
громадськими
організаціями та вищими
навчальними закладами з

Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року.
Протягом
року

Сурмач В.В.
Заст. директора
з НВР,
керівники
гуртків

Адміністрація,
керівники
гуртків.
Адміністрація

Цись В.В.
Федорова М.І.,
Чорний П.Г.

Нарада при
директорі

організаційно-масових та
патріотичних питань
13. Рекламна робота під час
участі в масових заходах
різного
ріння,
які
проводять заклади освіти
та культури,
художні
спілки
та
благодійні
організації

Протягом
року

Федорова М.І.,
Чорний П.Г.,
керівники
гуртків

Проект «СЮТ – казковий дивосвіт!» (ІІІ етап – «Віршовані казки
В.О.Сухомлинського»)
Виховна мета: національно-патріотичне виховання гуртківців КЗ СЮТ, у
контексті вдосконалення виховної системи навчального закладу та
передбачаючи адаптацію в навчально-виховний процес творчої спадщини
В.О.Сухомлинського, з нагоди його 100-річчя. Досягнення мети передбачає
створення належної мотивації дітей до участі у гуртках, популяризує технічні й
мистецькі напрями, представлені у закладі, покращує знання гуртківцями
української літературної мови, розвиває їх правильне мовлення та продуктивне
уявлення, має етичну (духовно-моральну) спрямованість, сприяє розкриттю
артистичних талантів та креативних здібностей вихованців, створює умови для
продуктивної комунікації та психоемоційної нормалізації всіх учасників
навчально-виховного проекту.
Навчальна мета проекту реалізується через сюжетні лінії казок, їх окремих
персонажів, функціонал діючих осіб, використання специфічної термінології, у
тому числі науково-технічної. Готуючи казки до презентацій діти створюють
ляльки персонажів, інший реквізит, шукають, за допомогою педагогів,
оригінальні форми презентацій (наприклад, створюючи вертепи, творчі групи
чи міні-театри) що, в ігровій формі та у піднесеній творчій атмосфері, дає дітям
технічно-технологічні навички, конструкторські компетентності, розвиває їх
мистецько-креативні здібності та формує належну громадянську позицію.
Завданням проекту є популяризація технічних, мистецьких та національнопатріотичних напрямів серед вихованців СЮТ (для їх закріпленнях в гуртках)
та посеред широкого учнівського та батьківського загалу (з метою залучення
дітей міста до участі в гуртках).
Напрями та заходи щодо реалізації проекту:
№ Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Прим
з/п
виконання
за виконання
ітка
1
Написання авторських казок Протягом року Чорний П.Г.
з
науково-технічної,
мистецької та національнопатріотичної тематики.
2
Презентація
казок
на Протягом року Чорний
П.Г.,
заняттях гуртків чи окремих
керівники
заходах.
гуртків,

3

4

5

6

7

8

Розміщення інформації про
хід здійснення проекту на
офіційному сайті КЗ СЮТ та
в соцмережах.
Надання
консультаційної
допомоги керівникам гуртків
та розробка методичних
матеріалів й сценаріїв з
використання
авторських
казок на гурткових заняттях
та виховних заходах.
Використання
авторських
казок
у
навчальновиховному процесі
Використання
авторських
казок у заходах під час літніх
шкільних
таборів
(організація
та
функціонування
локації
«Казкодром»).
Робота
зі
ЗМІ
щодо
висвітлення проекту.

Щомісячно,
протягом
навчального
року
Протягом
навчального
року.

волонтери
Чорний П.Г.,
Цись В.В.
Чорний П.Г.

Протягом
Чорний П.Г.,
навчального року керівники
гуртків
червень 2019 р. Чорний П.Г.,
керівники
гуртків

Протягом
навчального
року
Пошук додаткових джерел Протягом
підтримки та фінансування навчального
проекту.
року

Чорний П.Г.
Чорний П.Г.

